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                bijen, dacht opeens de  Blauwe Korenbloem 

235 alsof geïnspireerd door ’t drukke bijgezoem, 

 vooral de wespen dan, de kruiden zeer genegen – 

 was ’t niet van ’t kruidenvolk dat zij hun nectar kregen –  

 misschien vermochten zij met ’t scherp gepunte wapen, 

 hun angel zo gevreesd, het monster weg te jagen. 

240 Zodra de Korenbloem haar inval openbaarde, 

 was ’t net of voor de Raad de hemel openklaarde. 

 Het nijdig Wespenvolk! Was dat niet ’t wondermiddel 

 om eens en voor altijd het monster ’t overwinnen! 

 Reinettes bode werd naar Vespa uitgestuurd, 

245 de Wespenkoningin,, gehuisvest in de buurt, 

 in ’t ondergronds paleis, waar zij haar schat bewaarde 

 die ’t slanke Wespenvolk uit kruidenbloemen gaarde.  
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      Herfstleeuwetand 

     Leontodon autumnalis 

 

   Het hof van Koning Nobel zat 

   een meiedag in ’t open veld. 

   Rumoerig was ‘t, zelfs luiepad 

   fraseerde en scheen fel ontsteld. 

   Stilaan kwam toch de ruste weer, 

   toen sprak de veelvraat, Bruin de Beer: 

   “Leen ’t oor, o Sire, uw onderdaan, 

   elk knagend dier is fel ontdaan,  

   een pest vernielt ons helderwit 

   uit porselein gemaakt gebit. 

   Wij smeken U, maak ons weer fit.” 

   Eerst dacht de Koning diep en lang, 

   toen sprak hij: “Vrienden, wees niet bang, 

   aanhoor mijn raad: die lijdt aan pijn, 

   neemt Leeuwetand, mijn medicijn, 

   dan zal de pest gauw over zijn.” 
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   Kervel (Roomse -) 

       Myrrhis odorata 

 

   Rode nagels, slanke handjes, 

   onverlepte lotusplantjes. 

   Op het scherm der bioscopen 

   menig vrouwtje laten dromen: 

   Schenk, o Heer, mij zulke handen 

   en ik zal U eeuwig danken. 

 

   Kan die schoonheid u verleiden 

   Eva, elke dag verblijden! 

   Rap wat kervel fijn geklopt, 

   vang het sap op in een pot: 

   edel is dit kruidensap, 

   lieve handjes heb je rap. 

     


